HOTARÂREA NR. 13/ 13.11. 2018

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare
si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat si completat prin
OMEN nr 3027/2018.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.11.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba comisia de implementare proiect ROSE, pentru anul scolar 2018-2019.
Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si serviciul secretariat.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 14/ 13.11. 2018

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.

-

Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare
si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat si completat prin
OMEN nr 3027/2018.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.11.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba tariful mesei de pranz 8 lei/meniu proiect ROSE, care va fi servita de
elevii grupului tinta la cantina scolii.
Art. 2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si administrator financiar Radoi Oliver.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 15/ 13.11. 2018

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.

-

Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare
si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat si completat prin
OMEN nr 3027/2018.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.11.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba suplimentarea bugetului pentru plata drepturilor pe legea 85/2006.
Art. 2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si administrator financiar Radoi Oliver.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 16/ 13.11. 2018

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.

-

Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare
si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat si completat prin
OMEN nr 3027/2018.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.11.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Hotarasc plata lunara a contravalorii abonamentului prin aprobarea cererilor de
decontare a navetei pentru cadrele didactice/didactice-auxiliare: prof. Georgescu
Luminita, prof. Giurca Mihaela, informatician Tarba Catalin, pentru luna octomnrie 2018.
Art. 2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si adm.fin.Oliver Radoi.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 17/ 13.11. 2018

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.

-

Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare
si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat si completat prin
OMEN nr 3027/2018.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.11.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba referatul pentru materiale didactice auxiliare, material necesare pentru
salile de nursing AMG si carti de specialitate.
Art. 2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si serviciul secretariat.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 18/ 13.11. 2018

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.

-

Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare
si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, modificat si completat prin
OMEN nr 3027/2018.

-

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S 5739/14.11.2016.
- Conform H.G nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.11.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba validarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacantate
pe parcursul anului scolar.
Art.2 In anul scolar 2018-2019, dna Stanculescu Doina, devine profesor suplinitor pe
catedra de balneo-fizio-kineto-terapie, si dna farmacist Triculescu Delia, profesor
suplinitor pe catedra de farmacie,
Art. 3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si serviciul secretariat.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

